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Tabela Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Przedsiębiorców, zwana dalej „Tabelą Opłat i Prowizji” ma zastosowanie do czynności bankowych
realizowanych w placówkach Banku oraz za pośrednictwem Kanałów Elektronicznych.
Użyte w Tabeli Opłat i Prowizji określenie T-Mobile Usługi Bankowe należy rozumieć, jako T-Mobile Usługi Bankowe, Oddział Alior Banku S.A.
Bank zastrzega sobie możliwość pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych w Tabeli Opłat i Prowizji, za usługi realizowane na życzenie Klienta i
niewymienione w Tabeli Opłat i Prowizji lub za usługi z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym w szczególności:
a. Opłaty i prowizje pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji,
b. Opłaty i prowizje za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
c. Opłaty i prowizje wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
Opłaty i prowizje pobierane są:
a. Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi,
b. Miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych,
c. Zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego,
d. Zgodnie z zawartą umową.
Wszystkie opłaty i prowizje pobierane są „z dołu” po wykonaniu usługi.
Opłaty związane z prowadzeniem rachunków i wykonywaniem transakcji płatniczych pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania
Umowy.
Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są za pełen okres rozliczeniowy.
Opłaty za karty debetowe pobierane są za pełen okres rozliczeniowy, od daty wydania karty, o ile karta jest aktywna bądź zablokowana.
Opłaty za komunikaty SMS pobierane są raz w miesiącu za okres od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia miesiąca.
W przypadku anulowania transakcji z winy Klienta, pobrana opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana.
Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek
złotowych na walutę przy zastosowaniu aktualnych kursów sprzedaży zawartych w Tabeli Kursów Walut Banku.
Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza, w przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych kwoty opłat i prowizji
zaokrąglane są do drugiego miejsca po przecinku kwoty danej waluty.
Przelewy do innego banku realizowane w walucie obcej lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym, traktowane są jako przelewy zagraniczne.
Przelewy w EUR, zlecone za pośrednictwem Bankowości Internetowej, realizowane w trybie normalnym lub pilnym, przy zaznaczonej opcji kosztowej SHA, gdy bank
beneficjenta należy do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii i Norwegii i wskazanych terytoriów zależnych państw UE; traktowane są jako
przelewy transgraniczny.
Rachunki pomocnicze prowadzone są w następujących walutach: PLN, EUR, USD i GBP.
Wypłaty gotówkowe w Placówkach T-Mobile Usługi Bankowe w kwocie przekraczającej 20 000 zł wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki zgodnie z
zapisami Regulaminu obsługi produktów dla przedsiębiorców przez T-Mobile Usługi Bankowe. Brak możliwości wypłaty gotówki w kwotach powyżej 50 000 zł .
Obsługa gotówkowa realizowana jest wyłącznie w walucie PLN, w wybranych placówkach T-Mobile Usługi Bankowe. Informacja o Placówkach prowadzących taką
obsługę dostępna jest na stronie internetowej T-Mobile Usługi Bankowe.
Sklepy T-Mobile i Autoryzowane Punkty Sprzedaży T-Mobile nie prowadzą obsługi gotówkowej ani transakcyjnej.
O zmianie Tabeli Opłat i Prowizji Bank powiadamia Klienta nie później niż 14 dni przez proponowaną datą jej wejścia w życie. Zmiany korzystne dla klientów lub
wprowadzenie nowych produktów i usług nie wymagają zachowania powyższego terminu i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ich przez Bank.
Zmiany stawek opłat i prowizji będą podawane do wiadomości Klienta:
a. w przypadku Klientów, z którymi Bank zawarł Umowy ramowej w zakresie elektronicznych oświadczeń woli – za pośrednictwem Kanałów
Elektronicznych,
b. w przypadku Klientów, którzy podali swój adres e-mail – w formie elektronicznej.
Klient ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę, której dotyczą zmiany Tabeli Opłat i Prowizji ze skutkiem
natychmiastowym bez ponoszenia opłat związanych z wypowiedzeniem Umowy lub opłat wynikających z proponowanych zmian.
Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Tabeli Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:
a. zmiana wysokości płacy minimalnej oraz poziomu wskaźników publikowanych przez GUS: inflacji, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw,
b. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych, rozliczeń międzybankowych oraz stóp procentowych ustalanych przez
Narodowy Bank Polski,
c. zmiany cen usług i operacji, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych,
d. zmiany zakresu lub formy świadczonych przez Bank usług (w tym zmiany lub dodania nowej funkcjonalności w zakresie obsługi danego produktu lub
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usługi) w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem Umowy,
zmiany przepisów prawa regulujących produkty lub usługi oferowane przez Bank lub mających wpływ na wykonywanie Umowy w zakresie, w jakim te
zmiany mają wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem Umowy,
f.
zmiany przepisów podatkowych i/lub zasad rachunkowości stosowanych przez Bank w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na koszty ponoszone
przez Bank w związku z wykonywaniem Umowy,
g. zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Komisji
Nadzoru Finansowego w zakresie mającym wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku z wykonywaniem Umowy.
Tabeli Opłat i Prowizji nie jest równoznaczna z ofertą T-Mobile Usługi Bankowe. Istnienie określonej pozycji w Tabeli nie zobowiązuje T-Mobile Usługi Bankowe do
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
Tabeli Opłat i Prowizji dostępna jest za pomocą Kanałów Elektronicznych oraz na stronie internetowej T-Mobile Usługi Bankowe..
Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z T-Mobile Usługi
Bankowe.
Maksymalna dzienna kwota przelewów natychmiastowych zrealizowanych za pośrednictwem Blue Media wynosi 5 000 zł łącznie dla danego Klienta.
Maksymalna kwota jednego przelewu Express Elixir wynosi 10 000 zł
Przelewy w złotych na kwoty równie lub większe niż 1 000 000 zł są realizowane przez system SORBNET, z wyłączeniem płatności do ZUS i organów podatkowych,
które niezależnie od kwoty są realizowane poprzez system ELIXIR.
e.
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Rozdział I.
I.
A.
1.
2.

3.
4.
B.
1.
2.
4.

B.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
C.
1.
2.
3.
4.

Rachunki rozliczeniowe

RACHUNEK ROZLICZENIOWY
OPŁATY PODSTAWOWE
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
1. Podstawowego
2. Pomocniczego
Opłata za zablokowanie środków na rachunku na życzenie Klienta
Opłata za zamknięcie rachunku wcześniej niż 12 miesięcy od daty
otwarcia
SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I TELEFONICZNEJ
Aktywowanie kanałów elektronicznych w jednostce Banku
Korzystanie z kanałów elektronicznych
Opłata za komunikat SMS
1. jako potwierdzenie zdarzenia na rachunkach i zdarzeń związanych z
korzystaniem z Kanałów Elektronicznych
2. do autoryzacji zleceń
PŁATNOŚCI KRAJOWE
Przelew w Bankowości Internetowej/ Mobilnej; krajowy
1. Własny2
2. W ramach Banku/ Krajowy Elixir
3. Przelew natychmiastowy BlueCash
4. Przelew Sorbnet od 1 mln PLN
Przelew w Bankowości Telefonicznej/ w Wirtualnym Oddziale
1. Własny2
2. Krajowy Elixir/ w ramach Banku
3. Przelew Express Elixir
4. Przelew Sorbnet
a. W kwocie poniżej 1 mln PLN
b. W kwocie od 1 mln PLN
Przelew w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe
1. Własny2
2. W ramach Banku
3. Krajowy Elixir
4. Przelew Express Elixir
5. Przelew Sorbnet
a. W kwocie poniżej 1 mln PLN
b. W kwocie od 1 mln PLN
Rejestracja zlecenia stałego
1. W Bankowości Internetowej
2. W Bankowości Telefonicznej/Wirtualnym Oddziale
3. W Placówce T-Mobile Usługi Bankowe,
Modyfikacja / usunięcie zlecenia stałego
1. W Bankowości Internetowej
2. W Bankowości Telefonicznej
3. W Wirtualnym Oddziale
4. W Placówce T-Mobile Usługi Bankowe,
Realizacja zlecenia stałego
PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE
Przelew transgraniczny
Przelew zagraniczny (inny niż transgraniczny) w Bankowości Internetowej
Przelew zagraniczny (inny niż transgraniczny) w bankowości
telefonicznej/ Wirtualnym Oddziale/ Placówce T-Mobile Usługi Bankowe
Opłaty dodatkowe
1. Dla przelewu zagranicznego w trybie pilnym
2. Dla przelewu zagranicznego w trybie ekspresowym
3. Ryczałt na pokrycie kosztów banków pośredniczących w przypadku
opcji kosztowej OUR (całkowite koszty przelewu pokrywa
zleceniodawca)
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T-MOBILE KONTO BIZNES

od czynności

0 zł

opłata miesięczna od każdego rachunku
opłata miesięczna od każdego rachunku
od czynności

0 zł / 15zł1
5 zł
30 zł

od czynności

0 zł

od czynności
miesięcznie

0 zł
0 zł

opłata za każdy wysłany SMS (pobierana zbiorczo
raz na miesiąc)
opłata za każdy wysłany SMS

0 zł
0 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

0 zł
0 zł
15 zł
10 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

0 zł
0 zł
20 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

35 zł
20 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

0 zł
8 zł
10 zł
20 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

35 zł
20 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

0 zł
0 zł
2 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdego przelewu

0 zł
2 zł
0 zł
2 zł
0 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

5 zł
30 zł

od każdego przelewu

30 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

50 zł
70 zł

od każdego przelewu

70 zł
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5.
D.
1.
2.

4. Za błędne podanie numeru rachunku beneficjenta IBAN dla płatności
do krajów, gdzie jest on stosowany lub brak kodu BIC banku
beneficjenta i za poinformowanie o odmowie wykonania zlecenia.
Dotyczy przelewu zagranicznego oraz europejskiego
Przelew zagraniczny lub transgraniczny otrzymany z banku krajowego
lub zagranicznego
WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIA TRANSAKCJI
Wyciąg dostępny za pośrednictwem Bankowości Internetowej za
dowolny okres rozliczeniowy
Wyciąg / historia rachunku odbierany w Placówce T-Mobile Usługi
Bankowe
Potwierdzenie wykonania transakcji wysyłane listem zwykłym
WPŁATY / WYPŁATY GOTÓWKI

od każdego przelewu

30 zł

od każdego przelewu

0 zł

za każdy miesiąc wyciągu

0 zł

za każdy miesiąc wyciągu/ historii rachunku

10 zł

3.
za każdą dyspozycję Klienta
10 zł
E.
1. Wpłaty gotówkowe
1. Wpłaty gotówkowe własne
opłata za każdą wpłatę
0,4% min. 6 zł
2. Wpłaty gotówkowe obce
opłata za każdą wpłatę
0,4% min. 6 zł
2. Wypłaty gotówkowe
1. Wypłaty gotówkowe
opłata za każdą wypłatę
0,3% min. 6 zł
2. Wypłata kwoty wymagającej notyfikacji. bez notyfikacji (w ramach
opłata za każdą wypłatę
0,2% min. 20zł
możliwości Oddziału) – opłata dodatkowa
3. Nieodebranie notyfikowanej wypłaty
opłata za każdą nieodebraną i notyfikowaną wypłatę
0,7% min. 200 zł
1
Prowadzenie Rachunku jest bezpłatne dla Klientów, którzy opłacają z niego zobowiązania wobec ZUS/US, a także na rachunek mają wpływy w łącznej wysokości min. 2000 zł
miesięcznie z tytułu prowadzonej działalności.
Nowo założone firmy (do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) mogą korzystać z rachunku bezpłatnie przez pierwszych 6 miesięcy od daty jego otwarcia, po spełnieniu
warunku dotyczącego płatności ZUS lub US.
Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym otwarto rachunek.
2
Przelew w ramach T-Mobile Usługi Bankowe pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta.
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Rozdział II.
II.

Karty płatnicze debetowe dla rachunków rozliczeniowych

KARTY DEBETOWE

TRYB POBIERANIA

KARTA DO T-MOBILE
KONTA BIZNES

opłata pobierana po dniu, w którym wydano kartę

0 zł – za pierwszą kartę dla Klienta
10 zł – za każdą następną kartę dla
Klienta

A. OPŁATY PODSTAWOWE
1. Wydanie karty i wznowienie karty
1.

Wydanie Karty debetowej MasterCard

2.

Wznowienie Karty debetowej MasterCard

2. Opłata za korzystanie z karty
4. Zmiana PIN
1.
w Bankomacie
2.
za pośrednictwem Bankowości Internetowej/ Mobilnej / IVR
5. Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie klienta
Opłata za zastrzeżenie karty w przypadku użytkowania jej niezgodnie z
7.
umową i/lub regulaminem
B. TRANSAKCJE KARTĄ DO RACHUNKU ROZLICZENIOWEGO
1. Wypłata gotówki:
1.
w Bankomatach Euronet w kraju
2.
w Bankomatach innych banków krajowych
3.
w Bankomatach za granicą
4.
w kasie innego banku, innej instytucji w kraju
5.
w kasie banku, innej instytucji za granicą
2. Wpłata gotówki we wpłatomacie Euronet
C. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH
1. Sprawdzenie salda rachunku
1

opłata pobierana na koniec miesiąca w którym
wznowiono kartę
w trybie miesięcznym

0 zł
5 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
opłata jednorazowa

1 zł
0 zł
50 zł

od czynności

50 zł

od każdej transakcji
od każdej transakcji
od każdej transakcji
od każdej transakcji
od każdej transakcji

0 zł
0 zł
0 zł
5 zł
3% min. 8 zł
0 zł dla pierwszych 3 wpłat Klienta,
każda następna wpłata 0,5% kwoty
wpłaty,
min. 1 zł1

od każdej wpłaty

od każdej dyspozycji

3 zł

Niezależnie od liczby posiadanych rachunków i kart rozliczeniowych, bezpłatnie realizowane są 3 wpłaty na rachunki danego klienta w danym miesiącu kalendarzowym.
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Rozdział III.

Kredyt w rachunku bieżącym

III.
A.
1.

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM
OPŁATY PODSTAWOWE
Prowizja przygotowawcza – za przyznanie Kredytu

2.

Prowizja od zaangażowania

Rozdział IV.

2.

Telefoniczne powiadomienie o zaległości

3.

Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie SMS

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

jednorazowo

0%
0% p.a.

Inne opłaty i prowizje

INNE OPŁATY/PROWIZJE
OPŁATY ZA CZYNNOŚCI UPOMINAWCZE I WINDYKACYJNE
Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - list zwykły

5.
6.
7.
C.

T-MOBILE KONTO

Liczona w trybie miesięcznym od niewykorzystanej kwoty Kredytu

IV.
A.
1.

4.

TRYB POBIERANIA

Upomnienie wysłane drogą elektroniczną w formie
e-mail
Sporządzenie i wysłanie listu poleconego
Oświadczenie o kontynuacji umowy/Cofnięcie wypowiedzenia
Windykacja terenowa
POZOSTAŁE OPŁATY
Opłata za wpłatę gotówki w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe:
a)
na rachunek prowadzony w innym banku lub
b) na rachunek prowadzony w Alior Banku (z wyłączeniem rachunków
w T-Mobile Usługi Bankowe) lub
c)
na rachunek w T-Mobile Usługi Bankowe przez osobę trzecią
Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia przed jego realizacją1
Anulowanie / zwrot wykonanego przez bank zlecenia1
Opłata za powiadomienia SMS jako potwierdzenie zdarzenia na rachunkach i
zdarzeń związanych z korzystaniem z Kanałów Elektronicznych 2
Opłata za obsługę egzekucji komorniczej
Opłata za zaświadczenia przygotowywane w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe
Opłata za opinię bankową/bankowej/pism o charakterze zaświadczeń / historii
rachunku kredytowego
Opłata za potwierdzenie/ opinię dla audytora
Opłata za potwierdzenia transakcji w formie wydruku odbierane w Placówce TMobile Usługi Bankowe lub potwierdzany przez pracownika

TRYB POBIERANIA

WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI

jednorazowo
od zrealizowanego
przypomnienia
telefonicznego
od otrzymanego
przypomnienia
od wysłanego
przypomnienia
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

25 zł

jednorazowo

0,4% min. 6 zł

jednorazowo
jednorazowo
od każdego
powiadomienia
od czynności
od czynności

20 zł
150 zł + koszty rzeczywiste banku zagranicznego

od czynności

100 zł

od czynności

200 zł

od czynności

15 zł

10 zł
3 zł
2 zł
40 zł
40 zł
85 zł

0, 0 zł
75 zł
30 zł

1

Dotyczy operacji takich jak: przelew zagraniczny i przelew europejski.
Zakres powiadomień definiowany jest przez Klienta. Opłata pobierana jest łącznie, za wszystkie przesłane powiadomienia ze wszystkich rachunków rozliczeniowych, z
rachunku podstawowego Klienta.
2
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